
Protokoll från styrelsemöte med Föreningen Grävande Journalister

Föreningen Grävande Journalister Orgnr 802014-3833

Protokoll nr: 8, 2021

Datum: Fredagen den 3 september 2021

Plats: Videomöte kl 12:00-13:30

Deltagande:

Fouad Youcefi, Anna Tiberg, Åsa Larsson, Jessica Ziegerer, Anneli Megner Arn, Jani P
Sallinen och Lena Pettersson. Med på mötet var fanns också föreningens kanslist Zara
Nasenius.

Jessica Ziegerer, Zara Nasenius och Jani P Sallinen lämnade efter punkt 6.

Frånvarande:

Julija Sidner

David Lindahl

1. Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat

2. Val av mötesordförande
Fouad Youcefi väljs till mötets ordförande

3. Val av sekreterare
Anna Tiberg väljs till mötets sekreterare

4. Val av justerare
Åsa Larsson och Lena Pettersson väljs till justerare

5. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns med reservation för att alla punkter nog inte kommer
hinnas med.

6. Läget inför Gräv21
Fouad redogör för det ekonomiska läget inför Gräv21 som är bekymmersamt.
Grävseminariet har blivit dyrare på grund av beslutet om att arrangera ett
hybridevenemang. Samtidigt har betydligt färre än beräknat anmält sig till
konferensen.
Beskedet från Grävgeneralen Hanna Grahn var för några veckor sedan att Gräv
väntades göra ett underskott på omkring 180 000 kronor. Tillsammans med
överskottskravet på 600 000 skulle minuset i förhållande till FGJ:s budget för året
bli 780 000 kronor. Sedan dess, inför detta möte har FGJ och arrangörsgruppen
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vidtagit ett antal åtgärder som fått läget att ljusna något. FGJ har erbjudit
mediebolag bulkpriser för att delta digitalt på Gräv, och Hanna Grahn har skurit i
kostnaderna för Gräv där det varit möjligt. FGJ har också hos Skatteverket ansökt
om förhandsbesked för ett särskilt pandemistöd. Därutöver har ett antal
ytterligare deltagare anmält sig digitalt. I dagsläget saknas drygt 40 000 för att
resultatet för Grävseminariet ska gå jämnt upp.
Kassör Lena Pettersson konstaterar att FGJ gick in med ett gott resultat i det nya
året. Men att vi också lagt en ambitiös budget. Även ett nollresultat för Gräv
innebär ett stort minus utifrån årets budget. Vi måste tänka över vår ekonomi,
utgifter, planer vi behöver skjuta upp, och vi behöver tänka över våra intäkter. Ett
Gräv med färre deltagare kommer att ge effekt även på medlemsantalet och
inbetalda medlemsavgifter. Vi får färre medlemmar eftersom de allra flesta blir
medlemmar i samband med anmälan till Gräv.
Styrelsen diskuterade också det faktum att arrangören inte når upp till det
överskottskrav som satts upp. Redan i februari diskuterades frågan i samband
med att Grävgeneralen redovisade budgetalternativ för ett hybridevenemang.
Styrelsen konstaterade då att ett eventuellt hybridevenemang skulle göra det
svårt att nå överskottskravet, och gav därför arrangörsgruppen i uppdrag att
arbeta för att försöka nå överskottskravet i det fall ett hybridevenemang skulle bli
aktuellt.

7. Covidåtgärder inför Gräv21
Fouad redogör för covid19-åtgärder under Gräv. Vi välkomnar maximalt 250
deltagare till kongresshuset i Borås. Det är det antal som ryms glest placerade i
stora Kongressalen, och samtidigt är färre än det maxtak för
inomhusarrangemang som slagits fast. Även övriga salar kommer att förses med
ett maxtak för antalet deltagare och kontrollanter som säkerställer att fler inte
kommer in i de salarna. Mat kommer endast att serveras till sittande gäster som
under lunchen och galamiddagen placeras vid bord om åtta personer. Flera
kaffestationer under seminariet ska möjliggöra för besökare att ta kaffe utan att
behöva trängas. Vi skiljer mellan in och utgång till kongresshuset för att minska
risken för trängsel. Deltagare uppmanas att hålla avstånd i alla moment. Alla med
sjukdomssymptom ombeds stanna hemma.

8. Övertid på kansliet
Styrelsen diskuterar hur övertid på kansliet ska hanteras. Lena föreslår att
styrelsen besluter:
Att införa ett stopp för övertid under resten av året. Anställda har fortfarande
möjlighet att inom ramen för den reglerade arbetstiden förskjuta arbetstiden till
mer eller mindre arbetsintensiva veckor. Avsteg ska godkännas skriftligen av
kassören eller ordföranden. Detta mot bakgrund av föreningens ekonomiska läge.
Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

9. Internationella deltagare på Gräv21
Fouad berättar att ett antal internationella deltagare kommer att delta digitalt på
Gräv21 i Borås.
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10. Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat.

………………………………………………………………………………………….
Anna Tiberg, sekreterare

…………………………………………………………………………………………
Åsa Larsson, justerare

………………………………………………………………………………………….
Lena Pettersson, justerare


